
. خصم أنه المهم
: آخللره  إلللى)) الخصم نبأ أتاك (( وهل:  تعالى قوله فوائد ومن 

: بقللوله إليها الله شوق ولهذا للعجب مسار وأنها عجيبة القصة هذه أن
 .)) الخصم نبأ أتاك (( وهل

الشللياء فللي الصلليغة هذه بمثل يأتي حيث القرآن : بلةغة فوائدها ومن
. بها ويهتم إليها يتشوق أن للنسان ينبغي التي
بللالمعنى اعتبارا والمتعدي الواحد على يطلق الخصم : أن فوائدها ومن
. واحد رجل كأنهم صاروا واحدة دعواهم كانت إذا الجماعة فإن
سللبب هللذا فعله فإن أبوابها ةغير من البيوت أتى من : أن فوائدها ومن

 .)) المحراب تسوروا (( إذ:  لقوله  والفزع للخوف
قللد كللان الحللال هللذه فللي والسل م الصلة عليه داود : أن فوائدها ومن
اا عليه جعل أو بابه أةغلق . فيه الدخول من الناس يمنع حاجب
لن الخاصللة العبللادات مللن أفضللل الناس بين الحكم : أن فوائدها ومن
دد نفعه . قاصر نفعها الخاصة والعبادات متع
ةغيرهللم يلحق ما البشرية الطبائع من يلحقهم النبياء : أن فوائدها ومن

سللائر يلحللق كمللا الفللزع لحقلله  حيث)) منهم (( ففزع.... :  لقوله
. الناس
فزع من المفزع يطمئن أن : يجب نقل لم إن ينبغي : أنه فوائدها ومن
 ثللم)) تخخخف (( ل:  قللالوا حيث شيء كل قبل الفزع سبب بنفي منه

اا بالقصة يبدءوا ولم القصة ذكروا . رأس
بعضللهما اعتللدى قللد الخصللمين هللذين أن : بيان القصة هذه فوائد ومن
عللدوان فيهللا ليللس أو كلمية مسألة المسألة وليست بعض. يعني على

. السبب من ذكروا لما بعض على بعضهم اعتدى عدوان فيها بل
حيللث الوجللوه بعض من الدب أساء الخصمين هذين : أن فوائدها ومن
أنهمللا السللاءة وجلله  و)) تشطط ول بالحق بيننا (( فاحكم:  قال
: قللال فللإذا بللالحق سلليحكم أنلله يعتقدان هما و إل الحكم على جاءا ما

يحكللم ل أنلله مللن تهمللة يولللد قللد هللذا  فللإن)) بالحق بيننا (( احكم
. بالحق
: لقللولهم إلللزا م إلللى يحتللاج الحكللم : أن الكريمللة اليللة فوائللد ومللن

الحكللم عللن زائللد أمللر هللذا  فللإن)). الصراط سواء إلى (( واهدنا
. بهم إلزامهم أجل من يدلهم أن الهداية و بينهم يفصل أن الحكم يعني
الللذي السللوي الصللراط يطلب البشر كل : أن الكريمة الية فوائد ومن
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الصخخراط سواء إلى (( واهدنا:  لقولهم إجحاف ل و ميل فيه ليس
(( . 
لللم حيللث الخصللمين هذين : لباقة القصة هذه أو هذهالية فوائد ومن 

و تسخخع لخخه أخخخي هذا (( إن:  قللال ولهذا ضغينتيهما الخصومة توثر
علخخى بعضخخنا (( بغخخى:  الول فللي قللال أنلله  مللع)) نعجة تسعون

أخخخي هخخذا (( إن:  لقوله الخوة به تفقد لم البغي هذا  لكن)) بعض
((. 

للله كللان أحللدهما فإن ةغريبة الخصومة هذه : أن القصة هذه فوائد ومن
الثاني في الول طمع هذا مع و واحدة نعجة والخر نعجة وتسعون تسع
إلى الكثيرة النعاج صاحب الول يضيف أن الذهن إلى يتبادر الذي وكان
. تيسر ما الثاني
فللي أقللوى يكللون قللد الخصللو م بعللض : أن الكريمللة اليللة فوائللد ومللن

)) الخطاب في عزني (( و:  لقوله يغلبه حتى الخر من المخاصمة
تختصخخمون ( إنكم:  قللال أنلله وسلم عليه الله صلى النبي عن وثبت
فأقضخخي بعخخض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم لعل و إلي

اا له اقتطعت فمن أسمع مما بنحو له بغير أخيه مال من شيئ
نخخار مخخن ( جمرة:  قال  أو) نار من قطعة له أقتطع فإنما حق

(. 
، الحجلة قلوي النسلان يكلون أن ينبغي : أنه الكريمة الية فوائد من و

إذا أملا بحللق كان إذا هذا صاحبه على الغلبة له يحصل حتى البيان قوي
بالحق ةغيره لينطق يخرص أن النسان على الواجب فإن حق بغير كان

.
بينهمللا حكللم والسللل م الصلللة عليه داود : أن القصة هذه فوائد من و 

بسخخؤال ظلمخخك (( لقد:  لقللوله الخللر الخصللم دفاع يسمع أن دون
أراد أنلله والسللل م الصلة عليه داود عذر لعل  و)) نعاجه إلى نعجتك
عبللادة مللن النللاس عن به احتجب لما ليتفرغ القضية إنهاء في السرعة

النللزاع يطللول و بشيء هذا و بشيء هذا يدلي أن وخاف جل و عز الله
. بالحكم فبادر والخصا م

علللى بغللي أحللدهم مللن يحصللل الشللركاء أكثر : أن القصة فوائد من و
اا (( وإن:  لقوله الخر علخخى بعضخخهم ليبغخخي الخلطخخاء من كثير
الشخص إلى قرب كلما النسان يكون أن الغريب من هذا  و)). بعض
اا كان مما أكثر البغي منه توقع صلللة وبينهللم بينله ليللس البعيلد لن بعيد
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ينكللره أو يجحده ربما الذي هو الشريك هو و صلة بينه و بينه الذي لكن
اا يفعل أو . ذلك أشبه ما أو به يأذن لم شيئ

بغللي منهللم يحصللل الخلطللاء جميللع ليس : أنهم القصة هذه فوائد ومن
اا إن (( و:  لقوله  .)) الخلطاء من كثير
منهللم يحصللل ل الصللالحات عملللوا و آمنللوا الللذين : أن فوائللدها ومللن

عملهللم و بالحسللاب و بللالله إيمانهم هو ذلك من يمنعهم الذي البغي. و
اا يكون الذي الصالح . البغي و العدوان وبين بينهم درع

اا أقوى النسان كان كلما : أنه القصة فوائد ومن ال أكثر و إيمان مللن عم
و آمنوا الذين استثناء أن البغي. وجهه و الظلم عن أبعد كان الصالحات

و للصللالحات علمهللم و إيملانهم أجللل مللن كللان إنمللا الصلالحات عملوا
هللذا و الوصللف ذلللك بقلوة قللوة ازداد بوصلف بشليء عللق إذا الحكلم
اا ذكرناها قاعدة يحصللل بمللا قللوة يللزداد بوصللف المعلق الحكم أن كثير

. الوصف ذلك من فيه
كان و اليمان على بني إذا إل ينفع ل العمل : أن القصة هذا فوائد ومن

اا وو:  تعللالى قللال كما يقبل ل إيمان بل فعمل صالح مم وما ((  ههخخ وع ون من وم وأ

ول وب مق مم هت هه من مم مم هه هت وقخخا وف لل ون مم مإ ههخخ لن هروا وأ وفخخ مه وك لل مه مبخخال مل هسخخو ور مب  و)). وو
اا العمل يكن لم لكن إيمان هناك كان إذا كذلك أو الخلص لفقللد صللالح
. ينفع ل فإنه فيه التباع

و اليمللان الوصللفين هللذين بيللن الجمللع : أن القصللة هللذه فوائللد من و
 .)) هم ما قليل (( و:  تعالى لقوله قليل الصالح العمل

الخصللمين حجللج يسللتوعب حللتى يحكللم ل الحللاكم : أن فوائللدها من و
 .)) فتناه أنما داود ظن (( و:  لقوله

اا فائدها من و اا ليكللون نفسلله نصللب الللذي الحللاكم : أن أيض بيللن حكملل
اا يكون الذي الوقت في عنهم يختفي أن له يحل ل العباد . للتحاكم وقت

اا فوائللدها مللن و مللن أفضللل عامللة مصلللحته بمللا الشللتغال : أن أيضلل
. خاصة مصلحته بما الشتغال

يفتنللون قد والسل م الصلة عليهم النبياء : أن الكريمة الية فوائد ومن
الللتي الفتنة لكن  و)). فتناه أنما داود ظن (( و:  لقوله يختبرون و

النبللوة و الرسالة مقومات إبطال إلى تعود أن يمكن ل النبياء بها يفتي
أشللبه مللا و الرديئللة الخلق أو الشرك أو الكذب إلى تعود التي كالفتنة

. النبياء من يقع أن يمكن ل هذا
مفتقللر جللل و عللز الللله إلللى محتاج شخص كل : أن القصة فوائد ومن
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 .)) ربه (( فاستغفر:  لقوله إليه
مللن حصللل مللن لمحللو سللبب السللتغفار : أن القصللة هذه فوائد من و

(( و:  قللوله على  مبنية)) (( فاستغفر:  قوله في الفاء لن الذنوب
 .)) فتناه أنا داود ظن

اا السللجود : أن القصللة هذه فوائد من و النبيللاء سللنن مللن لللله خضللوع
اا (( وخر:  لقوله يفعللل أن أذنللب لمللن يشرع هل  و)). أناب و راكع

فللإنه المشللهور هللو الثللاني ؟ تامتين ركعتين يصلي أن أو داود فعل كما
ركعللتين يصلي و الوضوء يسبغ و يتوضأ أن له فينبغي النسان أذنب إذا
. ذنبه من تقد م ما له يغفر فإنه ذلك فعل فمن نفسه فيهما يحدث ل
دعللاه مللن دعللاء تعالى و سبحانه الله : إجابة القصة هذه فوائد من و 

منهللا صللفات عللدة يسللتلز م هللذا  و)). ذلخخك لخخه (( فغفرنا:  لقللوله
لخخه (( فغفرنا )) (( ذلك:  قوله من ؟ يؤخذ أين من البصر و السمع

الذي القول ، يرى فعل و يسمع قول داود من حصل الذي  لن)) ذلك
(( وخر:  قوله يرى الذي الفعل  و)) ربه (( فاستغفر:  قوله يسمع
اا و قال ما سمع قد الله أن  علم)) له (( فغفرنا:  قال  فلما)) راكع

الصللفات  أن)) ذلك له (( فغفرنا الصفة هذه وتستلز م فعل ما رأى
تقلع ل المغفلرة لن القدرة تستلز م البصر و السمع و العلم إلى إضافة

لطفلله و جللل و عز الله كر م كذلك تستلز م و الغفران على قادر من إل
: تعللالى قللال كما ذنبه عظم مهما و استغفر من لكل يغفر حيث بعباده

مل هق وي ويا ((  مد وبا ون مع مذي لل هفوا ا ور مس ولى وأ مم وع مه مس هف من هطخخوا ل وأ ون مق من وت ممخخ
مة وم مح مه ور لل لن ال وه مإ لل هر ال مف مغ وب وي هنو ذذ اعا ال ممي هه وج لن وو مإ هر هه هفو وغ مل هم ا محي لر ال

((
مللن لللديه مللا بيللن و لداود ةغفر تعالى الله : أن القصة هذه فوائد من و

لن:  قوله في لداود الثواب مإ وو هه ((  ونا ول ود من وفى مع مل هز ون وو ول مس بب هح )) ومبآ
.

ه العنديلة : إثبلات الكريمة الية فوائد ومن عنديلة هلي و جلل و علز لل
وو:  تعالى قوله ففي علم عندية و قرب هه ((  ود منخخ هح مع متخخ وفا مب وم ميخخ وغ مل )) ا
وو:  تعالى قوله في علم. و عندية هذه من ((  هه ومخخ ود منخخ ون ل مع هرو مب مك وت مسخخ وي
من مه وع مت ود وبا . طيب ، قرب عندية  هذه)) مع
اا القصة هذه فوائد ومن السللل م و الصلللة عليلله داود علللى : الثناء أيض

 .)) مبآب حسن (( و:  لقوله الله إلى مرجعه أي مآبه بحسن
ويا:  تعالى الله قال ثم  هد ((  هو لنخا ودا وك مإ ونخا مل وع اة وج وفخ ملي مض مفخي وخ مر ل

و ا
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مم هك مح ون وفا ميخخ مس وب لنخخا قق ال وح مل مع ل وو مبخخا مبخخ لت وو ى وت وهخخ مل الللله  يخللاطب)). ا
فللرق هنللاك التنللبيه. لن بهللا يراد بالنداء المخاطبة و بالنداء داود تعالى

يي : يللا تقول أن بين و قا م : محمد تقول أن بين قللا م. ففللي محمللد عللل
إذ أهميتلله علللى دليل فإنه تنبيه إلى يحتاج الكل م كان إذا تنبيه. و الثاني

و عللز فللالله التنللبيه بلله يكون ما يديه بين يقد م به يهتم الذي الكل م أن
اا داود ينادي جل خليفة جعلناك (( إنا:  فيقول عليه سيلقي لما تنبيه
يكللون تللارة الجعللل لن سلليرناك  أي)) (( جعلنخخاك )). الرض في

ول:  تعالى قوله ففي لليجاد يكون تارة و للتسيير وعخخ وج وو مت ((  ومخخا هل ذظ ال
ور ذنو : تعللالى قللوله في أوجدهما. و يعني إيجاد ؟ إيش جعل  هذه)) ووال
لنا مإ هه ((  ونخخا مل وع انخخا وج مرنآ ييخخا هق مب ور الفللرق تسلليير. و جعللل سلليرناه  أي)) وع
إلى تعدى وإن اليجاد بمعنى صار واحد مفعول إلى تعدى إن أنه بينهما

خليفخخة (( جعلنخخاك:  يقول طيب. هنا ، التسيير بمعنى صار مفعولين
. التسيير بمعنى فتكون خليفة و الكاف مفعولين إلى  تعدى))
اا  أي)) الرض في خليفة جعلناك (( إنا:  وقوله طيب  لنللا خالفلل

الللله لن بعللده يللأتي أنلله للله خالف أنه المراد ليس شرعنا. و تبليغ في
إيللش تبليغ في لله خليفة لكن والباطن والظاهر والخر الول هو تعالى

الناس. بين حكمه و شرعه تبليغ في ؟
اء أي للتفريق هذه  الفاء)) (( فاحكم:  قوله و  خليفة كونك على فبنا

احكم.  الرض في
أمخخر " تخخدبر )) الرض في (( خليفة:  الله رحمه المؤلف قال  

له. راعين الله جعلهم من أمر الخلفاء يدبر  كما" الناس
على للتفريق قلت كما هذه  الفاء)) بالحق الناس بين (( فاحكم 

(( بخخالحق )) بالحق الناس بين (( احكم خليفة جعله على ؟ إيش
و الصللدق بمعنى فهو الخبر مقابلة في كان إن الحق لن بالعدل  أي))
محمللد : أخللبرني قيل فإذا العدل بمعنى فهو الحكم مقابلة في كان إن

يعنللي حللق هللو و بكذا فلن : حكم قلت وإذا صدق يعني حق هو و بكذا
ال لن بالعللدل  أي)) بخخالحق النخخاس بيخخن (( احكم:  يقول هنا ، عد

الناس بين (( فاحكم العدل بمعنى فصار الحكم به وصف هنا الحق
لللوازمه. و الحكللم طريق و الحكم يتضمن هذا بالعدل. و  أي)) بالحق

بيللن تعللدل أن الحكللم طريللق طريقلله و بالشللرع تحكللم بللأن فللالحكم
القاضللي علللى : يجب يقولون العلماء إن حتى شيء كل في الخصمين

جلوسللهما و نعم أي كلمه و لحظه و لفظه في الخصمين بين يعدل أن
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لحللد القللول يغلللظ ل لفظلله ففللي شلليء كللل فللي عليلله دخولهمللا و
الخصللمين لحللد ينظللر ل لحظلله فللي للخللر, و القول يلين و الخصمين

أحللد يجلللس ل مجلسلله ، رضللا نظللرة الثللاني إلللى و الغضللب نظللرة
اا الثاني و جانبه إلى الخصمين لحللدهما يقل ل عليه دخولهما ، عنه بعيد

اا كان لو و حتى الخر قبل الللدخول في عليه المسلم يقد م ل فإنه كافر
اا أحدهما كان : إذا قال العلماء بعض كان إن و المسلللم يقد م فإنه كافر

وهللذا العللدل فيلله فللالواجب حكللم مقللا م المقا م لكن الدخول في عليه
و تقللديم إلللى يحتللاج الللدخول كللان إذا هذا له إسلمه هذا و عليه كفره

اا الباب كان إذا تأخير. أما ال الباب عند يجعل أن يلزمه ل فإنه مفتوح رج
اا : ادخل يقول ال المر يجعل جميع فليللدخل جللاء من الخصو م إلى موكو
يقد م فل الدخول في ترتيب هناك كان إذا لكن بعده أو الثاني قبل دخل
مللع الحللق أن علللم فللإذا الحكللم الحكم. أمللا طريق هذا الخر على أحد

اا كان سواء كان مهما له به يحكم أن عليه وجب أحدهما اا أو عدو صديق
حللذفت لكنهللا الناس أصلها  الناس)) بالحق الناس بين (( فاحكم

اا الهمزة مل:  تعالى الله قال خير و شر من حذفت كما تخفيف هق مل ((  وه
مم هك هئ قب ون رر هأ وش من مب وك مم مل ذلك. من أشر هو ما  أي)) وذ

إنمللا و النفللس  هللوى)) (( الهو ى )) الهو ى تتبع (( ول:  قال ثم 
اا الهوى اتباع عن نهاه يكون أن عنه نهيه من يلز م ل و المر لهذا تعظيم

اا : سلللم و عليلله الللله صلللى للنللبي تعالى الله قال كما ، حقه في ممكن
من مئ ول وت ((  مك ور مش لن وأ وطخخ وب مح وي وك ول هلخخ وم يكللون أن هللذا مللن يلللز م ل  و)) وع

لقللوة الهوى اتباع عن نهاه الله إن يقال قد ممكنا. و حقه في الشراك
لنلله البشللر عليلله مفطللور أمللر البشر في الهوى فإن البشر في الهوى

اا أن يندر اا مع أبوه إليه يتقد م شخص يكللون أن ينللدر للله عدو آخر شخص
أعللدائه من آخر و الحميمين أصدقائه من شخص إليه يتقد م أو هوى له

نهللى الهللوى هللو و الللداعي فلقللوة هذا يندر الول مع يميل ل ثم اللداء
حقه. في يمكن ل كان وإن عنه الله

وك((  النفللس هللوى  أي)) الهو ى تتبع (( ول:  قوله و  لل مض هي من وف وعخخ
مل مبي مه وس لل منصللوب. لكنلله و مضللارع هنللا  فالفعللل)) (( فيضلك )) ال
اا كان فلماذا بله اقلترنت إذا المضلارع و النهلي بعللد وقللع لنله ؟ منصوب
اا صار النهي بعد الفاء اا. و مضمرة بأن منصوب وك(( :  قلللوله وجوب لل مض هي وف
من مل وع مبي مه وس لل اا وتحيللد تضللل يجعلللك  أي)) ال ال. و يمينلل : قللوله وشللما

الدالخخة الخخدللئل عخخن " أي:  المؤلللف  قللال)) اللخخه سبيل (( عن
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اا ضعيف  هذا" توحيده على (( سخخبيل بللل المراد بل التفسير هذا جد
الطريللق هللو الصللل فللي السللبيل لن إليلله الموصللل  طريقلله)) الله

هللذا لن و شللرعه الذي هو و وضعه الذي هو الله لن الله إلى وأضيف
وضللعه باعتبللار الله إلى فأضيف الله إلى يؤدي ؟ من إلى يؤدي السبيل

اللخخه سخخبيل (( عن المراد : أن ذكرت بما قلنا إذا نهايته. و باعتبار و
ألصللق و المؤلللف قللال مملا أعللم صلار شللريعته و طريقتلله عللن  أي))

الدالة الدلئل ليس و الطريق أنه معروف اللغة في السبيل لن باللفظ
فيهللا النظللر أن شللك ل التوحيللد على الدالة الدللة لكن و التوحيد على
وك((  الله شريعة من لل مض هي من وف مل وع مبي مه وس لل  )). ال

لن((   ون مإ مذي لل ون ا ذلو مض من وي مل وع مبي مه وس لل عز الله يقل لم آخره  إلى)) ال
شديد. عذاب فلك الله سبيل عن تضل إن أو الهوى تتبع إن : إنك وجل

: الستقللية الستئنافية بالجملة أتى بل
ال اا أو . بذلك داود لمخاطبة : تفادي

اا و بللذلك داود مخاطبة : تفادى : الولى فائدتان .ففيه أعم : ليكون ثاني
.

. العمو م : إرادة الثاني و                            
وس:  تعالى الله قال لهذا و طيب وب وع للى ((  وو وت من* وو وأ هه   وء ومخخى وجا مع ول ا

وما* وو وك   مري مد الغائب على الدال الماضي بالفعل فعبر]. 2:3[عبس)) هي
ومللا العمى جاءك أن فتوليت : عبست يقل  ولم)) وتولى (( عبس

اا)) (( عبس:  قللال بل ، يزكى لعله يدريك الرسللول لمخاطبللة  تفاديلل
الوصف. هذا بمثل وسلم عليه الله صلى

لن(( :  قوله و  ون مإ مذي لل ون ا ذلو مض من وي مل وع مبي مه وس لل مم ال هه بب ول وذا بد وع مدي وش
.(( 

لن(( :  المؤلف طيب. قال  ون مإ مذي لل ون ا ذلو مض من وي مل وع مبي مه وسخخ للخخ " )) ال
اا  وهذا" بالله اليمان عن أي الله سبيل أن الصحيح و نظر فيه أيض
الطريللق هللي لنها بشريعته ؟ إيش به المراد و الول الله سبيل هو هنا

إليه. الموصل
مم((   هه بب ول وذا بد وع مدي )) (( الذين ؟ اسمها وأين إن خبر  الجملة)) وش

إن لللل خللبر هنللا فالجملة  خبرها)) شديد عذاب لهم (( و السم هذا
اا تقع جملة وكل وبيللن الجملللة هللذه بين يربك رابط من فيها بد فل خبر

 و)) شخخديد عخخذاب (( لهم:  قللوله فللي الضمير هنا الرابط و المبتدأ
مللا عظمتلله و لقللوته ويللدلك عظيللم و القللوي  أي)) (( شديد:  قللوله
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تتفللتر و القلوب لها تنزعج صفات من الكريم القرآن في به الله وصفه
ومخخا((  قللوي  أي)) (( شخخديد:  قللوله الكبللاد. و لهللا هسخخوا مب وم ون مو ويخخ

مب وسا مح مل و للسللببية هنللا فالبللاء الحسللاب يللو م نسلليانهم بسبب  أي)) ا
الحسخخاب يخخوم " بنسخخيانهم:  المؤلف قال ولهذا  مصدرية)) (( ما

لمنوا الحساب بيوم أيقنوا ولو لليمان تركهم عليه المرتب
وما(( :  قوله  و". الدنيا في هسوا مب وم ون مو مب وي وسا مح مل بيللو م  المللراد)) ا

فيلله يحاسللبون النللاس لن الحساب إلى أضيف و القيامة يو م الحساب
الصلة الله بحق يتعلق فيما النسان به يحاسب ما أول و أعمالهم على

قللال كمللا الللدماء هللو الدمييللن بحق يتعلق فيما عليه يحاسب ما أول و
فخخي النخخاس بيخخن يقضى ما ( أول:  والسللل م الصلللة عليه النبي

.  نعم) الدماء
: ..... السجدة..... الطالب 

: أن قلنللا لهللذا و التوبللة سللجدة فهللي لللدواد بالنسبة أما ، : نعم الشيخ
. أمللا واحللدة مللرة يسللجد أن ل ركعتين يصلي أن شرعنا في المشروع

يسللن لهللذا و تلوة سللجدة السللجدة فللإن القرآن تالي نحن لنا بالنسبة
اا الصلللة فللي كللان لللو و للنسان "ص" ل سللجدة : إن قللال لملن خلفلل

. نعم ، ضعيف قول هذا فإن الصلة في بها يسجد
: .... الطالب 

اا الشيخ مللن يسلللم قد الناس بعض لكن ..... بالله لم إذا يسلم ما : أبد
اا ل الهللوى اا لكللن و لللله مراقبللة و تللدين تكللون أن مثللل العللار مللن خوفلل
ذلللك يكللون أن يهمه ل ربما فهذا الطرح بخلف فيحكم واضحة القضية
اا ولكن الله قسط . نعم ، الناس بين يصيبه الذي العار من خوف

: ..... الطالب 
 ؟ : كيف الشيخ

: ..... الطالب
له الله ةغفر دواد له. فهنا مغفور فهو له ةغفر الله أن علمنا : من الشيخ

نعم.  ، ذلك على نحاسبه ما له الله ةغفر فإذا
بالقضاء.... يمتعن أن للنسان يشرع : هل الطالب 

عليه يتعين هو إل ااصالح يوجد لم إذا و كفاية فرض القضاء ، : ل الشيخ
اا و وليللة القضللاء يتخللذ أن للنسان ينبغي لهذا و وليللة كللونه أمللا ، دينلل

اا كللونهم أما و بينهم يحكم و الناس أمر يتولى أنه فظاهر هللذا فلن دينلل
و عليلله الللله صلللى النللبي لن و القضللاء من للناس بد ل ، كفاية فرض
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سلللم و عليلله الللله صلى بالرسول فيقتدي الناس بين يقضي كان سلم
. نعم ، الكثير الخير له ويحصل هذا في

عللز لله الكل م : إثبات الفوائد من آخره إلىالناس)) بين فاحكم(( 
جعلنخخاك إنا داود (( يا:  قوله من ذلك و صوت و بحرف أنه و جل و

تكللون أن بد فل الجملة هذه لن حروف من مركبة الجملة هذه  فإن))
اا المخللاطب يكللون أن لبللد و داود بهللا يخللاطب لنلله بصللوت ول سللامع
: قللالوا ممللن ةغيرهم و الشاعرة على الرد منه فيؤخذ بصوت إل سماع

بذاته القائم النفس المعنى هو كلمه بأن يتكلم تعالى و سبحانه الله إن
اا له الملز م اا و دائم . أبد

شللاء مللن ينصب الذي هو الله أمر المر : أن الكريمة الية فوائد من و
. شاء من يعزل و
في العليا السلطة له للسلطان القائل يقول أن من مانع ل : أنه منها و

و سللبحانه الللله أن ذلللك يعني ل الله. و خليفة : إنه له يقول أن الرض
اا يستخلف أن إلى محتاج تعالى لكنلله و الخلللق بتللدبير عنلله ليقللو م أحللد
اا جعله أي خلفه . تعالى و سبحانه الله شرع بما الناس بين حاكم

: لقللوله بللالحق النللاس بيللن الحكللم : وجللوب الكريمة الية فوائد من و
 .)) بالحق الناس بين (( فاحكم

ذلللك قال كما كفاية فرض القضاء منصب أن الفائدة هذه على يتفرع و
فللي يكللون فللإنه المؤهللل المعيللن الشخص إل يوجد لم إذا و العلم أهل
. عين فرض حقه

تللولي إليلله وكللل إذا للشللخص ينبغللي ل : أنلله الكريمة الية فوائد من و
فر إذا لنه ذلك . و الكفاءة نفسه من يعرف دا م ما منه يفر أن القضاء

الللذي العظيم المنصب هذا تعطل الرابع و الثالث و منه الثاني وفر منه
سللؤال بللدون الشلليء هللذا النسللان أتللى إذا لكن الرسل. و منصب هو

الول أكمللل هدايللة يا هنا تعال ، هذا على يعينه الله فإن بالله فليستعن
. نعم ، فيك الله بارك فالول

سللواء بللالحق الناس بين يحكم أن يجب : أنه الكريمة الية فوائد من و
الحكللم طريللق الحكللم. ففللي نفللس في أو الحكم طريق في ذلك كان

":  العلللم أهللل قللال حللتى ، شلليء كللل فللي الناس بين يعدل أن يجب
و مجلسه و لحظه و لفظه في الخصمين بين يعدل أن يجب

أنتللم تقدموا  ،" أحد على ذلك في أحد يقدم فل عليه دخولهما
ما و الشريعة بمقتضى بينهم يحكم فأن الحكم في . أما مكان في ما ،
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اا شك بل العدل فهو الشريعة تقتضيه طريق و الحكم يشمل بالحق . إذ
المعاملللة تكللون بحيث الخصمين معاملة فهو الحكم طريق أما ، الحكم
الشريعة تقتضيه بما يحكم فإن الحكم في أما و العدل وجه على بينهما

. الحق أنه شك فل الشريعة تقتضيه ما و
أن النللاس بيللن الحللاكم للقاضللي يجللوز ل : أنلله اليللة هللذه فوائد من و

اا يحابي : لقوله ذلك ةغير أو جاه أو فقر أو ةغنى أو صداقة أو لقرابة أحد
من يستفاد  و)). الهو ى تتبع (( ول:  قوله هذا يؤيد  و)) (( بالحق

يللذكر و المطلللوب الثبات يذكر أن ينبغي الها م المقا م في أنه الية هذا
: قللال المطلللوب. كللأنه الثبللات إتما م أجل من ذلك و المطلوب النفي
اا بالحق احكم الشلليء يعنللي واضللحة فائللدة هذه و الهوى يدخله ل حكم
اا فينبغي المطلوبة الصفاة ذكرت إذا المهم اللتي الصلفات تذكر أن أيض

ةغير الصفات عن مجردة المطلوبة الصفات تكون أن أجل من تطلب ل
ال ضللده نفي و الكمال إثبات الكمال من لن المطلوبة (( احكخخم:  فمث

الهخخو ى تتبع (( ول ، كمال إثبات ؟ إيش  هذا)) بالحق الناس بين
المطلللوب أن يتللبين أن أجللل من الضد بنفي يؤتى إنما ضده. و  نفي))

اا يكون أن ينبغي . ينافيه ما كل عن مجرد
سللبيل عللن للضلللل سللبب الهللوى اتباع : أن الكريمة الية فوائد من و

فللي الضلللل هل لكن  و)). الله سبيل عن (( فيضلك:  لقوله الله
اا تكون و ضلل نفسها المخالفة أن أو المخالفة نفس آخللر لضلللل سبب

نفسلله هللو أنلله كمللا الضلل للنسان يجلب الهوى فإن الثاني الجواب ؟
القضللية فللي الهوى اتباع فانتظر ما قضية في الهوى اتبعت ضلل. فإذا

تسللتوحش نفسلله يجد النسان فيها يقع أن قبل المعصية لن تليها التي
عليله هلانت فإذا الحجاب انكسر عليه هانت مرة فعلها فإذا تنفر و منها
شلليء ل كأنها و تصبح حتى الثالثة ثم الثانية المرة عليه هانت مرة أول

ال العامللة يضرب لهذا و يقللل المسللاس : بكللثرة يقولللون فائللدة للله مث
بلله. إحساسه قل الشيء مماسة من النسان أكثر إذا الحساس. يعني

وجه و للضلل وسبب كمل ، بنفسه ضلل انتبه الهوى اتباع أن الحاصل
ثللم عليلله هانت نعم مرة فعلتها فإذا النفس منها تنفر المعصية أن ذلك

كأنهللا و المعصية تصبح حتى أهون الرابعة و أهون الثالثة و أهون الثانية
 فتجللد)). اللخخه سخخبيل عن (( فيضلك:  قال لهذا و بمعصية ليست
اا ال قاضي ذلللك مللن ينللافر تجللده و الجور و بالحيف يحكم أن يمكن ل مث

و الرابعللة و الثالثللة و عليلله هللان و .... الثانيللة عليه هان مرة حكم فإذا
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)) الله سبيل عن فيضلك الهو ى تتبع ل (( و:  قال لهذا و هكذا
اتبللاع أن أي النللاس بيللن بللالحكم يختللص ل هللذا : إن يقللال أن يمكن و

الحكللم ةغير في حتى شيء كل في الله سبيل عن للضلل سبب الهوى
فاعلم فيها هواك اتبعت إذا نفسك في التي الخاصة المعاصي في حتى

فإنهللا المعاصي تتوقى أن الله. فعليك سبيل عن للضلل سبب هذا أن
. شر كلها

: لقللوله يتشللعب ل واحد تعالى الله دين : أن الكريمة الية فوائد من و
لن:  تعالى قوله لهذا يدل و  فأفردها)) الله سبيل (( عن وأ وو وذا ((  وه

مطي ورا اما مص مقي وت مس هه هم هعو مب لت هعخخوا وول وفخخا مب لت ول وت هب ذسخخ وق ال لر وفخخ وت مم وف هكخخ مب
من مه وع مل مبي المتشللتت فهللو خالفهلا ملا لكللن و واحدة الله فسبيل  )). وس
هللذا و ، كللذا سللبيه هللذا و النللاس خشية سببه هذا و ، الهوى سببه هذا

. السبل فتتفرع كذا سبيه
ة اليلة فوائلد من و ذللك و اللله شلريعة عللى العظيلم : الثنلاء الكريم

الضللافة كللانت إذا فللإنه الللله إلللى أضلليف كلمللا لن الللله إلى بإضافتها
. شرفه على تدل الضافة فإن خاصة

بهللذا متوعللدون الللله سبيل عن الضالين : أن الكريمة الية فوائد من و
: الفائللدة هذه على يتفرع قوي. و  أي)) شديد عذاب (( لهم الوعيد
. الله سبيل عن الضلل من الحذر

الللله سللبيل علللى الضلللل أسللباب مللن : أن الكريمللة الية فوائد من و
تنسلي حللتى الللدنيا فلي النغملاس و عنه الغفلة و الحساب يو م نسيان

يوم نسوا (( بما:  قال لهذا و عليه مقبل هو وما له خلق ما النسان
عنه يعفا التي الذنوب النسيان المراد ليس عنه ةغفلوا  أي)) الحساب

. به المبالة عد م و الغفلة هو الذي الترك بالنسيان المراد بل
يوجللد الللذي الللدنيا في النغماس من : الحذر الكريمة الية فوائد من و

و النسللان بلله يلهو لهو كل الشرع حر م ثم من الحساب. و يو م نسيان
باطللل يعنللي اسلتثنى ملا إل باطللل فهللو النسلان به يلهو لهو : كل قال

اا يكللون قد ثم خير فيه ليس اا يكللون قللد و محرملل بللدون للللوقت ضللياع
لللذلك و الحساب يو م وينسي الله سبيل عن يصد اللهو كل لكن تحريم

اا الناس أقل تجد للملهي... ممارسة أكثرهم الحساب بيو م إيمان
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